
در مورد مدت زمانی که پورت باید در محل باقی بماند و ایـن کـه چـه                      -
 زمانی باید تعویض شود با توجه به دستور پزشک به بیمار آموزش داده شود.

 از پوست روي پورت محافظت کند. -
لباس هاي زیر مثل سوتین و کمربند ماشین، روي محل پورت قرار نگیرد              -

 تا پوست آسیب نبیند.
تواند بـدون  به جز در مواقعی که بیمار در حال تجویز مایعات می باشد می            -

 نگرانی دوش بگیرد، حمام کند و یا شنا کند.
نـگـه     در مواقعی که بیمار در حال تجویز می باشد باید پورت را خشـک           -

 داشت و از آن محافظت کرد.
در   در صورت نیاز به درمان طوالنی مدت یک نیدل خمیده (نیدل هایـپـر)       -

شود یشود و به یک پمپ انفوزیون سرپایی متصل م        داده می داخل پورت قرار    
 روز یک بار تا پایان دوره درمان، سر سوزن باید تعویض شود.  7و هر 

 پانسمان روي سر سوزن گذاشته براي این که اطمینان حاصل شود که سـر               -
 سوزن پورت جابجا نمی شود و به صورت مرتب محل را چک می کنیم.

سی هپارینـه   سی  500 بعد از اتمام دوره ي داروها پورت را با هپارین و سرم               -
کنیم  تا خون موجود در محوطه داخلی پورت لخته نشود و براي مراجعه            می

 بعدي راحت استفاده شود.
در صورت نیاز به نگهداري پورت، باید ماهیانه توسط سوزن مخـصـوص،               -

 محل پورت هپارینه شود. 
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 (پورت پیوندي)پورت کاشتنی 

پورت کاشتنی به منظور فراهم کردن یک راه دسترسی به ورید در بـیـمـاران              
نیازمند به تجویز مکرر داروها، محلول ها و فرآورده هاي خونی و براي گرفتن 

 نمونه هاي خون استفاده می شود. 
پورت در زیر پوست کار گذاشته می شود به طوري که در معرض دید و دسترس 

 د.کاري باش
تشکیـل  الستیکی   پورت از یک کاتتر پالستیکی نرم با یک پایه فلزي و نوك           

 هاي خونی تهیهتوان از طریق آن داروها را تجویز کرد و نمونه         است که می    شده
 کرد . 

طریق   سینه و یا شکم قرار می دهند، کاتتر از        پورت را با عمل جراحی در جدار        
ورید ساب کالوین یا ورید ژگوالر داخلی به داخل ورید اجوف فوقانی یا دهلیز     

 راست هدایت می شود. 
 موارد استفاده:

هاي  ، خون و فراورده)TPN(وریدي  براي تجویز داروهاي ضد سرطان، تغذیعه کامل -
 خونی و مسکن ها 

 گرفتن نمونه خون به صورت مکرر  -
 آموزش هاي الزم بعد از جراحی: 

در مورد چگونگی نگهداري از پورت، آموزش هاي زیر به بیمار توسط پزشک             
 و پرستار داده می شود:

 در صورت بروز عالئم زیر به پزشک اطالع داده شود: -
 قرمزي  •
 درد  •
 برآمدگی اطراف پوست  •
 ترشح از محل برش جراحی و یا محل ورود سر سوزن  •
  37/5درجه حرارت بیش از  •
 تنگی نفس  •
 دردسینه  •
 تپش قلب   •
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